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ВИКЛАДАЧА НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО  

ЗА 2020 РІК 

(1 посад. окладу) 

 

1. ПИВОВАРОВ Василь Миколайович 

2. Кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри культурології 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: 

«Мовна компетентність юриста в умовах переходу до інформаційної 

цивілізації», 0,75 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: 

«Мовна компетентність юриста в умовах переходу до інформаційної 

цивілізації», 4,5 друк. арк. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР: наукові статті, тези наукових 

доповідей. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: досліджено питання мовної 

компетентності юриста в умовах переходу до інформаційної цивілізації, 

рекомендовано модуси підвищення якості мовленнєвої компетентності.  

 

5. Участь у розробці законопроєктів і проєктів інших нормативних актів:  

не брав. 

5.1. Участь у підготовці законопроєктів (кодексів та інших законів): 

участі не брав. 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проєктів законів та 

інших нормативно-правових актів: не рецензував. 

5.2. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України: не 

консультував. 

5.3. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади: не 

консультував. 

 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень: не проводив. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовних та 

інших державних органів:  не готував. 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленумів Верховного Суду 

України, Вищих спеціалізованих судів України та їх рецензування: не брав 

участі. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам: Суддям місцевих 

загальних судів. Тема лекції: «Застосування нової редакції Українського 

правопису в судочинстві» (Харківське регіональне відділення Національної 

школи суддів). 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади 

та місцевого самоврядування, організацій та громадян: не готував. 
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7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів 

місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих): не є.  

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, 

дату та місце проведення). 

8. 1. Міжнародна науково-практична конференція «25 років становлення 

Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ: 

славетна історія та горизонти майбутнього» (21–22 лютого 2020 року, м. Суми), 

Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ.  

8. 2. III Всеукраїнська науково-практична конференція «Духовна культура 

України  перед викликами часу (до 30-річчя кафедри культурології 

Національного юридичного університету  імені Ярослава Мудрого) (м. Харків, 

16 квітня 2020 року), Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого. 

8. 3. V Міжнародна науково-практична конференція «Стратегії та 

інновації: актуальні управлінські практики» (17 квітня 2020 року, м. Кривий 

Ріг). Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла 

Туган-Барановського.  

8. 4. Міжнародна науково-практична конференція «Суперечності 

взаємодії моралі і права в сучасному суспільстві» (22 травня 2020 року, 

м. Харків), Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.  

 

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та 

ін.) дати перелік надрукованих у 2020 р. праць, їх обсяг, кількість друк. арк.  

1.  Мовна компетентність випускника ЗВО з права. 25 років становлення 

Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ: 

славетна історія та горизонти майбутнього: матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції (21–22 лютого 2020 року, м. Суми) / Сумська філія 

Харківського національного університету внутрішніх справ. Суми : 

Видавничий дім «Ельдорадо», 2020. С. 248–250. (0,2 друк. арк., тези). 

2. Український правопис як закон нашого часу. Духовна культура 

України перед викликами часу (до 30-річчя кафедри культурології 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого) : тези 

доповідей учасників III Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 16 квіт. 2020 р.) / 

[редкол.: А. П. Гетьман (голова), В. О. Лозовой, О. В. Уманець, 

О. А. Стасевська, В. М. Пивоваров]. Харків : Право, 2020. С. 64–69. (0,23 друк. 

арк., тези). 

3. Актуальні напрями змін українського правопису. Стратегії та інновації: 

актуальні управлінські практики : матеріали V Міжнародної науково-

практичної конференції (17 квітня 2020 року). Кривий Ріг : Донецький 

національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського, 2020. С. 93–95. (0,2 друк. арк., тези) 

4. Феміда і мистецтво слова. Суперечності взаємодії моралі і права 

в сучасному суспільстві : Матеріали Міжнародної науково-практичної 
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конференції, 22 травня 2020 р. / НЮУ ім. Ярослава Мудрого. Харків : Друкарня 

Мадрид, 2020. С. 378–384 (0,3 друк. арк., тези).  

5. Інноваційні тенденції в застосуванні правописних норм у правосудді. 

Право і інноваційне суспільство: електрон. наук. вид. 2020. № 1 (14). URL: 

http://apir.org.ua/wp-content/uploads/ 2020/06/ Pyvovarov 14.pdf (0,5 друк. арк, 

стаття). ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities) Index 

Copernicus (IC), Польща  Ulrichsweb Global Serials Directory (США) 

«HeinOnline» (США)Academic Research Index – ResearchBib (Японія). Також 

журнал внесений до наукової бази даних польського Міністерства науки і 

вищої освіти – Polish Scholarly Bibliography (PBN) (Польща); занесений до 

Information Matrix for the Analysis of Journals – MIAR (Іспанія). 

6. Nataliya Vnukova, Svitlana Achkasova, Maryna Us, Vasyl Pyvovarov The 

Influence of Competence Potential of Changes in Higher Education on the training of 

Specialists for Entrepreneurship Zhurnal: «Marketing of Scientific and Research 

Organizations». URL : http://minib.pl/en/archive/ 2020. № 2. (0,275 друк. арк.). 

Польща, м. Краків. (JOURNAL METRICS Index Copernicus Value) Index 

Copernicus J-Gate JournalTOCs 

7. Врахування інтересів стейкхолдерів для розвитку територіальної 

громади. Актуальні правові та гуманітарно-економічні проблеми в період 

реформування демократичного суспільства: збірник тез VIІІ Всеукраїнської 

науково-практичної конференції (15–16 листопада 2019 р.). Кропивницький : 

ПВНЗ КІДМУ, 2019. С. 117–120 (у співавтор.). (0,1 друк. арк., тези). 

8. Мова української юриспруденції : навч. посіб. Харків : Право, 2020. 330 

с. (у співавторстві, 2,7 друк. арк.). 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних 

базах даних Scopus, Web of Science: немає.  

9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, в інших 

наукометричних базах даних: немає. 

 

10. Чи є членом редакційної колегії якого-небудь видання: Член 

редакційної колегії видання: «Духовна культура України перед викликами часу 

(до 30-річчя кафедри культурології Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого)»; збірка тез доповідей учасників ІІІ Всеукраїнської 

науково-практичної конференції (16 квітня 2020 року, м. Харків, Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого), 12,2 друк. арк. 

11. Вказати, членом якої спеціалізованої вчених ради є: не є.  

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були: не був.  

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські: не готував. 

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву 

стипендії/премії): не був. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями: немає.  

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією: немає. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі : немає.  

http://apir.org.ua/wp-content/uploads/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році: 

Диплом переможця ХХІ Обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – 

кращі імена». 

        

 

______________Василь ПИВОВАРОВ 
 
 

Затверджено на засіданні кафедри 

культурології від 27 листопада 2020 року (протокол № 4 ) 
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ДОДАТОК 

 
№ 

з/п 
Назва виду роботи Години 

1 

Мовна компетентність випускника ЗВО з права. 25 років становлення Сумської 

філії Харківського національного університету внутрішніх справ: славетна історія 

та горизонти майбутнього: матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції (21–22 лютого 2020 року, м. Суми) / Сумська філія Харківського 

національного університету внутрішніх справ. Суми : Видавничий дім 

«Ельдорадо», 2020. С. 248–250. 

40 год. 

2 

Український правопис як закон нашого часу. Духовна культура України перед 

викликами часу (до 30-річчя кафедри культурології Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого) : тези доповідей учасників III Всеукр. 

наук.-практ. конф. (м. Харків, 16 квіт. 2020 р.) / [редкол.: А. П. Гетьман (голова), 

В.О. Лозовой, О.В. Уманець, О.А. Стасевська, В.М. Пивоваров]. Харків : Право, 

2020. С. 64– 69. 

40 год. 

3 

Актуальні напрями змін українського правопису. Стратегії та інновації: актуальні 

управлінські практики : матеріали V Міжнародної науково-практичної 

конференції (17 квітня 2020 року). Кривий Ріг : Донецький національний 

університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган Барановського, 2020. С. 93–

95. 

40 год. 

4 

Феміда і мистецтво слова. Суперечності взаємодії моралі і права в сучасному 

суспільстві : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 22 травня 

2020 р. / НЮУ ім. Ярослава Мудрого. Харків : Друкарня Мадрид, 2020. С. 378–

384. 

40 год. 

5 

Інноваційні тенденції в застосуванні правописних норм у правосудді. Право та 

інноваційне суспільство: електрон. наук. вид. 2020. № 1 (14). URL: 

http://apir.org.ua/wp-content/uploads/ 2020/06/ Pyvovarov 14.pdf 

40 год. 

6 

Nataliya Vnukova, Svitlana Achkasova, Maryna Us, Vasyl Pyvovarov The Influence of 

Competence Potential of Changes in Higher Education on the training of Specialists for 

Entrepreneurship Zhurnal: «Marketing of Scientific and Research Organizations». URL 

: http://minib.pl/en/archive/ 2020. № 2. 

40 год. 

7 

Врахування інтересів стейкхолдерів для розвитку територіальної громади. 

Актуальні правові та гуманітарно-економічні проблеми в період реформування 

демократичного суспільства: збірник тез VIІІ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції (15–16 листопада 2019 р.). Кропивницький : ПВНЗ КІДМУ, 2019. С. 

117–120 (у співавтор.). 

40 год. 

8 
Мова української юриспруденції : навч. посіб. Харків : Право, 2020. 330 с. (у 

співавторстві, 2,7 друк. арк.). 

200 год.  

  480 год. 

 

http://apir.org.ua/wp-content/uploads/

